
ERASMUS+ PROJEKT –
YETDKA 
Young. Europeans. Think. Do. Know. Assess.



Projektni partnerji

 Slovenija

 Nemčija

 Latvija

 Estonija

 Finska                                 



Cilj projekta-aktiven učenec

 Projekt raziskuje didaktične prakse v evropskem prostoru, ki omogočajo 
večjo aktivnost učencev. Osredotoča se na poznavanje in razširjenost 
formativnega spremljanja kot primera tovrstnega didaktičnega pristopa.

 Učenec aktivno sodeluje v vseh fazah učnega procesa, od načrtovanja do 
izvajanja načrtovanih aktivnosti ter vrednotenja lastnega napredka.



SOS – SchoolOutSide – aktivna oblika 
dela
 Na naši šoli že vrsto let izvajamo projekt SOS (SchoolOutSide ali Pouk izven 

učilnice). Naša šola je v projektu YETDKA zadolžena za izobraževanje tujih 
partnerskih šol v zvezi z SOS aktivnostmi.

 SOS je inovacijski projekt, s katerim želimo učencem ponuditi aktivne 
metode učenja (raziskovalno-eksperimentalni pristop inquiry-based science 
education (IBSE), metoda dela z modeli, mentorski učenci...) izven učilnice 
(bližnji gozd, park, muzej, inštitut, tovarna…), ki so med-predmetno ali celo 
nad-predmetno povezane.  



Cilj projekta – medijsko pismen 
učenec
 Ključen element aktivnega učenja je tudi medijska pismenost.
 Učenci bodo znotraj projektnih aktivnosti spoznavali različne medije in do 

njih razvijali kritičen odnos.



Cilj projekta – učenec, ki ohranja 
kulturno dediščino
 Kulturna dediščina pove, kdo smo. Zato je njeno ohranjanje nujno za naš 

obstoj.

 Učenci bodo znotraj projektnih aktivnosti raziskovali kulturno dediščino in 
njen pomen.



Projektne aktivnosti

 10 projektnih dni, namenjenih raziskovanju aktivnih pristopov, metod in oblik 
učenja in poučevanja, raziskovanju medijev in medijskemu opismenjevanju 
ter raziskovanju kulturne dediščine in njenemu ohranjanju.

 6 mobilnosti, namenjenih izmenjavi dobrih praks, spoznavanju različnih 
kultur in različnih didaktičnih pristopov.

 Priročnik za učitelje in učence v zvezi z medijsko pismenostjo.

 Virtualno druženje na eTweening-u.



Sodelujoči v projektu

 Eko bataljon

 Učiteljice: Aida Zorc, Renata Filipič, Teja Koprivc, Anja Rajbar, Biljana 
Varagič

 Učenci 8. in 9. r

 V projektne aktivnosti bomo vključevali čim širši tim OŠ Valentina Vodnika, 
učence, učitelje in starše.
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